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R1 

Recursos humanos com competências criativas e técnicas diferenciadas 

para os setores culturais estão disponíveis em maior número e encontram 

ocupação 

A1.1 
Criação e qualificação de cursos em áreas críticas de défice de 

competências técnicas e de gestão para os setores culturais  

 
A implementação dos 12 cursos de ensino técnico-profissional e/ou profissional selecionados nos seis 
países iniciará após contratação de uma assistência técnica (concurso público internacional a decorrer), 
para assegurar a criação dos cursos e abertura do primeiro ano letivo em 2021. 

 

A1.2 
Concursos de bolsas internacionais para estudos de nível superior, pós-

graduado e residências artísticas nas áreas da música e artes cénicas  

Licenciatura e 

Mestrado 

 
Em 2020, 12 alunos de licenciatura e 11 alunos de mestrado iniciaram a sua 
formação com o apoio do PROCULTURA. No total, 44 alunos têm bolsas de estudo 
de nível superior aprovadas (ver infografia em anexo).  

Verificou-se que três candidatos deste concurso não tiveram as suas habilitações 
reconhecidas para frequência do ensino superior e um candidato desistiu. Caso não 
seja ainda possível preencher estas vagas, em 2021 será aberto novo concurso com 
quatro vagas dedicadas ao(s) país(es) que colocaram menos bolseiros. 

Residências 

artísticas 

 
Das 48 candidaturas recebidas no âmbito da 2.ª edição do concurso para apoio à 
mobilidade para frequência de residências artísticas, que decorreu entre 1 de junho 
e 30 de setembro, foram selecionados 25 artistas dos seis países. Estes artistas irão 
frequentar residências nas áreas de artes cénicas, dança e música em diversos 
países (Brasil, Espanha, França, Indonésia, Itália, Malásia, Portugal e Uganda), 
juntando-se aos 12 artistas já contemplados com este apoio em 2019 (ver infografia 
em anexo). 

O convite para atribuição de subvenções a projetos criadores de emprego e rendimento sustentáveis nos 

setores da música, artes cénicas e literatura infantojuvenil encerrou. Deverá ser publicada a listagem 

provisória de propostas admitidas a partir de 9 de dezembro, para primeira audiência de interessados. 

As candidaturas ao DIVERSIDADE continuam abertas em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe e Timor-Leste, para propostas de pequenos projetos em todos os setores culturais. Até 31de 

outubro foram recebidas 276 candidaturas, das quais foram selecionados 35 projetos para atribuição de 

subvenções, que correspondem a um financiamento de 289.289,31 Euros. 

Em novembro foram divulgados os resultados da 2.ª edição do concurso para apoio a residências artísticas, 

proporcionando a possibilidade a mais 25 artistas dos PALOP e Timor-Leste de desenvolverem os seus 

projetos artísticos internacionalmente, nas áreas da música e artes cénicas.  

Estão abertas, até 31 de dezembro, as candidaturas a bolsas de mobilidade académica para estudantes 

do ensino superior dos PALOP ou Timor-Leste, em áreas da Cultura.  
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Mais informação: https://gulbenkian.pt/grant/procultura-apoio-a-mobilidade-
internacional-de-artistas-dos-palop-e-timor-leste-2/ 

 

A1.3 
Apoio ao intercâmbio de estudantes das áreas disciplinares da cultura entre 

instituições de ensino superior dos PALOP-TL e países do Programa Erasmus+ 

 
Está em preparação um consórcio para candidaturas ao programa de mobilidade Erasmus+, o qual irá 
incluir universidades europeias e dos PALOP-TL. No dia 16 de novembro, a AULP organizou uma sessão 
de informação sobre candidaturas Erasmus+ e apresentou um guia de apoio às instituições interessadas. 
A sessão online está disponível em: https://youtu.be/h9hdzBvwMfo  

Até 31 de dezembro estão abertas as candidaturas para atribuição de bolsas de estudos de mobilidade 
internacional durante seis meses, para o primeiro semestre de 2021, a estudantes que estejam a 
frequentar licenciatura ou mestrado numa instituição de ensino superior dos PALOP ou Timor-Leste em 
áreas disciplinares relacionadas com a Cultura. Com o objetivo de divulgar a informação e esclarecer 
dúvidas sobre as candidaturas, a AULP organizou uma sessão online no dia 9 de novembro, na qual fez 
a apresentação de um vídeo promocional (https://youtu.be/XL2w3ALf2Mg) bem como do web site para 
submeter candidaturas (http://mobilidade-aulp.org).  

Mais informação: https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/procultura-abre-concurso-para-atribuicao-de-
bolsas-de-mobilidade-academica-a-estudantes-dos-palop-e-timor-leste/  
 

A1.4 

Desenvolvimento de dois polos de criação contemporânea e de 

acolhimento de residências artísticas nos domínios da música e/ou artes 

cénicas nos PALOP-TL 

 
O concurso deverá realizar-se em 2021.  
 

A1.5 

Formação de líderes de desenvolvimento dos setores da cultura (da tutela 

pública, de organizações da sociedade civil e empresários) para acesso aos 

instrumentos de financiamento disponíveis e para a inovação na economia 

cultural e criativa 

 
Os próximos cursos em Empreendedorismo cultural e fontes de financiamento, ministrados pela 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) em colaboração com o 
Camões, I.P, terão lugar na Guiné-Bissau (janeiro 2021) e em Timor-Leste (data a definir).  
Mais informação: https://www.aecid.es/ES/cultura/cultura-y-desarrollo/programa-acerca 

 

A1.6 
Financiamento de pequenas iniciativas e projetos que contribuam para a 

diversidade cultural, cidadania e identidade (DIVERSIDADE) 

 
Continuam abertos os concursos para candidaturas ao DIVERSIDADE em todos os PALOP-TL, com 
exceção de Angola, país no qual todo o financiamento já foi atribuído. Em Cabo Verde e Moçambique 
são aceites propostas até 2.000 EUR. Na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são aceites 
propostas até 20.000 EUR. As propostas são avaliadas por um júri constituído por membros da rede 
EUNIC (https://www.eunicglobal.eu/).  

Até 31 de outubro foram recebidas 276 candidaturas e selecionados 35 projetos, representando um 
financiamento de 289.289,31 Euros à economia cultural e criativa dos PALOP-TL.  

Em Angola foram selecionados os últimos três projetos: 

 Casa Rede, com o objetivo de apoiar a criação e disseminação de manifestações artísticas e culturais 
da cidade de Luanda; 

 Kacimbo a Kontar, com o objetivo de fomentar a formação de escritores e contadores de estórias, 
dirigidas ao público infantojuvenil, estimulando a programação de eventos que promovam a criação 
literária, a leitura e a formação de novos públicos; 

 NZINGA Residency, com o objetivo de promoção das artes visuais e de curadoras mulheres, 
nacionais dos PALOP e Timor-Leste, que desenvolvam a sua prática no seio da arte contemporânea 
africana através de um programa de residência artística; 

https://gulbenkian.pt/grant/procultura-apoio-a-mobilidade-internacional-de-artistas-dos-palop-e-timor-leste-2/
https://gulbenkian.pt/grant/procultura-apoio-a-mobilidade-internacional-de-artistas-dos-palop-e-timor-leste-2/
https://youtu.be/h9hdzBvwMfo
https://youtu.be/XL2w3ALf2Mg
http://mobilidade-aulp.org/
https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/procultura-abre-concurso-para-atribuicao-de-bolsas-de-mobilidade-academica-a-estudantes-dos-palop-e-timor-leste/
https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/procultura-abre-concurso-para-atribuicao-de-bolsas-de-mobilidade-academica-a-estudantes-dos-palop-e-timor-leste/
https://www.aecid.es/ES/cultura/cultura-y-desarrollo/programa-acerca
https://www.eunicglobal.eu/
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A Alliance Française de Luanda organizou, no dia de 25 de novembro, um workshop sobre o programa 
DIVERSIDADE com o objetivo de reunir os sete projetos culturais selecionados, apresentar as regras e os 
documentos modelo de acompanhamento da implementação e da comunicação.  

Encontram-se em processo de avaliação outras 41 propostas. 

Mais informação: https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/lancamento-do-instrumento-de-subvencoes-

diversidade/ 

 

R2 

Música e artes cénicas dos PALOP-TL têm difusão mais ampla e oportunidades 

de comercialização melhoradas nos mercados nacionais, regionais e 

internacionais 

A2.1 

Subvenções e apoio técnico para realização de projetos de investimento 

criadores de emprego e rendimento sustentáveis nos setores da música e 

artes cénicas 

 
O convite para apresentação de propostas encerrou. A partir de 9 de dezembro, será publicada a 
listagem provisória de propostas admitidas  
Mais informação: https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/convite-a-apresentacao-de-projetos-palop-e-
timor-leste/ 

 

A2.2 
Desenvolvimento de campanha internacional “Cultura PALOP-TL”, 

especialmente dedicada à valorização da música e artes cénicas 

 
Esta atividade deverá começar apenas no final do ano 2 do projeto. 
 

R3 
Literatura dos PALOP-TL, especialmente infantojuvenil, recebe um impulso 

favorável de criação, publicação e difusão a nível nacional e regional 

A3.1 

Subvenções e apoio técnico para realização de projetos regionais de 

criação, publicação, difusão ou comercialização de literatura infanto-juvenil 

dos PALOP-TL 

 
Este concurso foi lançado em simultâneo com a A2.1. 
Mais informação: https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/convite-a-apresentacao-de-projetos-palop-e-
timor-leste/ 

 

A3.2 

Formação de educadores e professores com capacidade replicadora junto 

dos seus pares para utilização da literatura infantil-juvenil como recurso 

didático-pedagógico 

 
A formação em Pedagogia e Didática da Literatura Infantojuvenil iniciou em São Tomé e Príncipe no dia 
9 de novembro e decorrerá até fevereiro. Na ilha de São Tomé, estão em funcionamento três turmas (80 
participantes): uma turma de professores do ensino básico e duas turmas de futuros professores (uma 
turma de alunos da Licenciatura em Ensino Básico do Instituto Superior de Educação e Comunicação e 
uma turma da Licenciatura em Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de São Tomé e Príncipe). A formação abrangerá também a Ilha do Príncipe.  
Mais informação: https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/procultura-abre-inscricoes-para-curso-de-
pedagogia-e-didatica-da-literatura-infantojuvenil-em-sao-tome-e-principe/ 

  
 

Procedimentos 

de contratação 

em curso 

Concurso público internacional com qualificação prévia para contratação de 
assistência técnica por três anos à coordenação do projeto.  

Contactos 

 
COORDENAÇÃO E GESTÃO| procultura@camoes.mne.pt 
Mercedes Pinto (mercedes.pinto@camoes.mne.pt) 
 

EQUIPA ASSISTENTES TÉCNICOS |PALOP e TL 
 

mailto:procultura@camoes.mne.pt
mailto:mercedes.pinto@camoes.mne.pt
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Angola | procultura.ao@camoes.mne.pt 
Dalila Salvador (dalila.salvador@camoes.mne.pt)  
 

Cabo Verde |procultura.cv@camoes.mne.pt 
Guilherme Bragança (guilherme.braganca@camoes.mne.pt) 
 

Guiné-Bissau | procultura.gb@camoes.mne.pt 
Cláudia Rocha (claudia.rocha@camoes.mne.pt) 
 

Moçambique | procultura.mz@camoes.mne.pt 
Diana Manhiça (diana.manhica@camoes.mne.pt)  
 

São Tomé e Príncipe | procultura.stp@camoes.mne.pt 
Ana Ferreira (ana.sanogueira@camoes.mne.pt) 
 

Timor-Leste | procultura.tl@camoes.mne.pt 
Filipa Soares (mfilipa.soares@camoes.mne.pt) 

Internet e redes 

sociais 

 
Website|  www.futuroscriativos.org/procultura/ 
Facebook | procultura.paloptl 
Instagram | @procultura.paloptl 

 

     FINANCIADOR   COFINANCIADORES 

 
  

    PARCEIROS   

   
 

   
 

 

 

Este documento foi produzido no âmbito da Ação PROCULTURA - Promoção do Emprego nas Atividades Geradoras de Rendimento 
no Setor Cultural dos PALOP e Timor-Leste (FED/2019/405-279). 

Nem o Camões, I.P. nem qualquer indivíduo agindo em seu nome é responsável pela utilização que possa ser dada às informações 
que se seguem. As designações e a apresentação dos materiais e dados usados neste documento não implicam a expressão de 
qualquer opinião da parte do Camões, I.P., da Cooperação Portuguesa ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal 
relativamente ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressão de 
qualquer opinião relativamente à delimitação das suas fronteiras ou limites. A referência a projetos, programas, produtos, 
ferramentas ou serviços específicos não implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camões, I.P., concedendo-lhes 
preferência relativamente a outros de natureza semelhante, que não são mencionados ou publicitados. 

 

   

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade dos seus 
autores e não reflete necessariamente a posição da União Europeia. 
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ANEXO| INDICADORES DE PROGRESSO PROCULTURA PALOP-TL 
 
Tabela 1| Bolsas Internacionais (Licenciatura e Mestrado) – Resultados 1.ª edição (2019) e 2.ª edição (2020) 
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Tabela 2| Bolsas Internacionais (Residências artísticas) – Resultados 1.ª edição (2019) e 2.ª edição (2020) 

 

Icon: © Artist created by Caesar Dwiky Darmawan, from Noun Project 

 


